
STORFAMILIEN BYGGER HUS

Hvordan bosætter man sig, når familien 
vokser fra to til seks personer på fem 
år? Det spørgsmål har familien Marott 
Winkler forsøgt at finde svaret på siden 
sommeren 2005. Dengang havde de 
netop fundet drømmeboligen, men så 
kom et sæt tvillinger, som forandrede 
vinkelvillaen til en tætpakket bolig med 
børn, bøger og badedyr.
Omkring 1. november tages første spade-
stik til deres nye hus i Hvidovre, men inden 
da er der sket meget i familiens liv. Jour-
nalist Pernille Marott skriver om det lange, 
seje træk med at finde finde en økonomisk 
og funktionel bolig til  den børnerige fami-
lie. Dette den anden artikel i serien. 

April 2008: Gode byggegrunde 
hænger ikke på træerne. Slet 
ikke otte kilometer fra Råd-
huspladsen i København og 
endda i det kvarter, som bør-

nene kender, og hvor de ældste går i skole. 
Ikke desto mindre ligger der én – lige dér 
– tæt på vand, lystbådehavn, bedsteforæl-
dre og institutioner og bare venter på vores 
underskrift. 

Derfor behøver vi stort set ingen betænk-
ningstid, da vi begraver to års intenst arbej-
de med tilbygningsplaner og i stedet vælger 
at bygge et helt nyt hus fra bunden. 

Projektet virker umiddelbart frygtindgy-
dende. Vi har ikke prøvet at bygge før. Men 
vi ved, at der bliver mindre vedligeholdelse, 
og vi ved, at det nye hus bliver tilpasset net-
op os og vores fire børns behov. Vi ved også, 
at vi bliver nødt til at handle lynhurtigt, 
hvis grunden skal blive vores. Med dette i 
baghovedet og med – føles det som – bind 
for øjnene, kaster vi os forventningsfulde 
ud i livet som nybyggere.

Vi skriver under i hujende hast og skæn-
ker det ikke en tanke at kontakte vores pen-
geinstitut forinden. Det bør være en ren for-
malitet at blive lånegodkendt. Da vi kort tid 
forinden ville lave tilbygning på vores nu-
værende hus, kunne vi uden videre låne 1,8 
millioner. Nu gælder det et projekt, hvor det 
færdige resultat vil repræsentere en meget 
større værdi, en bedre beliggende grund, 
et nyt stort kvalitetshus, nyanlagt have og 
herlighedsværdi med vandudsigt fra træ-
toppen. 

Vi har regnet ud, at det hele – med hjælp 
fra overskuddet fra hussalg – maksimalt vil 
give os en gæld på en halv million mere, end 
hvis vi havde fortsat tilbygningsprojektet. 
Banken vil få en langt bedre pant i det nye 
hus, og derfor antager vi lånet for at blive 
gnidningsfrit.  

MEN AK NEJ. Kassen er lukket. Selv om sub-
prime og boligkrise stadig er fremmedord i 
Danmark, står USA i finansielle flammer, og 
herhjemme giver uvisheden om fremtiden 
bankfolk nervøse tics. Både bank og real-
kreditinstitut takker derfor pænt nej til at 
låne os til grunden. Vores sommerhus, der 
er købt og betalt og repræsenterer en god 
million, afviser de også at belåne. Der er 
ganske enkelt for stor risiko ved projektet, 
vurderer de. 

Folk husker, hvor de var, da Kennedy blev 

skudt. Jeg vil altid huske, hvor jeg var, da vo-
res bankforbindelser fortalte os, at de ikke 
ville låne os til det, der skulle blive starten 
på et helt nyt liv for vores familie. På børne-
nes legemadras på gulvet midt i stuen sid-
der jeg med min mand i hånden og stirrer 
stift ud i luften. Hvad er de mon bange for? 
Vi har altid betalt, hvad vi skyldte og tillige 
sparet op til både børn, bil og sommerhus. 
Vi har ingen lån ud over realkreditlånet i 
helårshuset, som der bliver betalt både ren-
te og afdrag på. Vi er på ingen måde dårlige 
betalere. Men vi er mange! 

NOGLE REALKREDITINSTITUTTER MENER, 
at en familie som vores på to voksne og fire 
mindre børn skal have et rådighedsbeløb 
på 19.000 kroner om måneden. Det har vi 
ikke. Vi har heller aldrig været i nærheden 
af at spise og drikke, købe tøj og rejser for så 
mange penge.  

De traditionelle finansieringskilder gør 
sig ikke ulejlighed med at sætte sig ind i 
vores forbrugsmønster og levevis, der ikke 
nødvendigvis passer ind i deres foruddefi-
nerede kasser, og de tror derfor ikke på vo-
res økonomiske formåen. Og måske tør de 
ikke tro på, at jeg som mor til fire små børn, 
der er syge konstant, er i stand til at om-
sætte for en halv million kroner det første 
år som selvstændig?

Men det gør børnenes bedsteforældre. De 
ankommer uventet, efter vi er rendt panden 
mod bankmuren, og tilbyder, at vi kan låne 
det fulde beløb af dem. Og hvorfor så det? 
Dels giver deres friværdi plads til at optage 
et midlertidigt lån til os. Og dels er det langt 
mere tilfredsstillende at se sine surt op-
tjente penge give liv til sine børns drømme 
fremfor at have dem stående i banken. Det 
er ikke den løsning, vi havde forestillet os. 
Men det er den, der er mulig. Derfor slår vi 
til – lettede og i den grad reddet på mål-
stregen. Mine forældre får tilnavnet Privat-
banken, og mens en advokat sørger for at 
oprette et familielån, sætter vi vores vinkel-
villa til salg.  

 
VI SATSER PÅ en lang overtagelse, så vi kan 
nå at bygge det nye hus imens. Vi er trods 
alt stadig på toppen af et marked med tårn-
høje huspriser. Men få uger efter bryder 
Roskilde Bank sammen. Mens vi måned for 
måned afdrager små 10.000 kroner netto 
for byggegrunden til »Privatbanken«, bli-
ver der stadig længere mellem potentielle 

købere og kortere mellem katastrofe-over-
skrifterne i aviserne. 

I efteråret 2008 er ejendomsmarkedet 
aldeles livløst og efter et halvt år uden et 
eneste konkret bud på vores ellers så dejlige 
vinkelvilla, tager vi huset af markedet. Hus-
priserne styrtdykker, der er et medie-hype 
uden lige, og krisen er på alles læber. Situa-
tionen synes hysterisk. Ingen ved, hvad et 
hus skal være værd, og da vi heller ikke ved, 
hvordan byggepriserne vil reagere, vælger 
vi at putte is i maven. Vi vil vente med at 
handle, til »det værste er gået over«.

Imens lægger vi an til at skrive bogen 
»Havregryn på hundrede måder«. Vi lider 
ingen egentlig nød, men for første gang 
forstår vi lidt af, hvad der fik pengeinstitut-
terne til at betakke sig for at låne til os. Fi-
nanskrisen raser nu som en orkan over hele 
landet, og vi aner ikke hvor, hvornår, og 
hvordan vi kommer ud på den anden side. 

boligen@berlingske.dk

Læs i næste uge: 
Fra vandudsigt til vinkelvilla

Hvem skal nu betale?

Et boliglån giver store økonomiske konsekvenser for 
de fleste familier. Derfor er det vigtigt at vide, hvad 
man går ind til, og det er ikke mindst vigtigt at vise 
banken, at man tager ansvar for sin økonomi. Læs 
her hvordan du kan overbevise banken om, at din 
økonomi kan klare det ønskede boliglån:
Vis du kan spare op
Lav et detaljeret årsbudget og vis det til banken.
Lav en oversigt over dine aktiver og passiver. En 
gældfri båd eller tilsvarende sommerhus repræsente-
rer en værdi. Et forbrugslån vil omvendt veje negativt.
Gør rede for dit forbrug – hvis du har et sommerhus, 
skal et eventuelt rådighedsbeløb måske ikke tage 
højde for ferierejser i udlandet.
Vis du kan leve for dit rådighedsbeløb.
Undgå overtræk.
Undgå at betale regninger for sent.

SÅDAN OVERBEVISER DU BANKEN
SÅ MEGET SKAL DU HAVE
Danske Bank bruger sammen med en række andre 
banker rådighedsbeløb som rettesnor for en families 
lånemuligheder. 
Rådighedsbeløbet findes ved at trække faste udgifter 
fra faste indtægter. Beløbet skal blandt andet dække 
indkøb til daglig husholdning, sko, tøj, fornøjelser, tand-
læge, læge og opsparing til varige forbrugsgoder. 

Danske Bank opererer med følgende krav til familiens 
rådighedsbeløb:
Enlige: 5.500 kr.
Par: 9.500 kr.
Ekstra pr. barn: 2.250 kr.

Kilde: Danske Bank

Finanskrisens første spæde vindpust blæser ind fra Atlanten. Hverken banker eller realkre-
ditinstitutter står i kø for at finansiere familien Marott Winklers nye byggegrund. De må 
nu ty til alternative finansieringskilder: »Privatbanken« bliver familiens redning.

Af Pernille Marott  Foto: Uffe Weng og privatfoto
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FÅ EN GLAD TEENAGER FULD AF GÅ PÅ MOD   
CAMP TRUE NORTH MED NICOLAI MOLTKE-LETH 12. - 16. OKTOBER I RUNGSTED

www.lidtmere.dk
Tilmelding/information på www.truenorth.dk eller tlf. 22266022

5 dages camp for de 13-19 årige med fokus på kommunikation, samarbejde, selvværd, personlig styrke, gode rollemodeller, sociale færdigheder, ledelse, selvudvikling, 
nye venner og en masse sjov.
”Jeg føler mig priviligeret, fordi jeg har kunnet opleve fem så utrolige dage. Jeg lærte meget om mig selv, men også om mennesker, og om hvordan jeg virker på mine omgivelser. Efter Campen føler jeg mig
i stand til at opnå alt hvad jeg vil”. Patrick Larsen, Kastrup, 16 år


